CIVILSAMHÄLLETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
Konferens över två dagar 17-18/9 arrangeras av Sveriges föreningar och Umeå föreningsråd
med stöd av Umeå kommun. Lördag den 17 september är en öppen konferens med
spännande gäster och föreläsare. Söndag den 18 september är öppen endast för
medlemmar i Sveriges föreningar. Då kommer vi att diskutera angelägna frågor rörande
Sveriges föreningars identitet, framtid, uppdrag och verksamhetsinriktning.

Plats: Nolia Konferens, signalvägen 3
MEDVERKANDE
Lennart Bondeson
Kommunalråd i Örebro. Örebro valdes till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2010.
Lennart talar om hur kommunen har utvecklat sin samverkan med civilsamhället vilket
innebär att man i dag har en lokal överenskommelse i kommunen.

Anna Aggestål
Doktorand på pedagogiska institutionen, idrottshögskolan Umeå Universitet. Anna kommer
att tala utifrån rubriken föreningsidrott i förändring – aktuell forskning på området och med
exempel från sin egen pågående forskning om idrottsrörelsens roll i folkhälsoarbetet hoppas
hon motivera till nya tankar och inspiration.

Malin Lindberg
Biträdande professor i genus och teknik, presenterar ny forskning om civilsamhällets bidrag
till samhällsutvecklingen genom social innovation, i form av nytänkande lösningar på aktuella
samhällsutmaningar och sociala behov.

Kostnad: 450 kr/person vilket inkluderar konferensavgift, lunch och kaffe. Söndagens
konferens blir på Clarion Collection Hotell Uman. Kostnad 250 kr/person vilket inkluderar
konferenslokal och lunch. Avgiften betalas direkt till hotellet.
Konferensavgiften på 450 kr inbetalas senast den 1 september på bankgiro 5486-7072
Hotellbokning gör var och en separat mot egen betalning. Vi har reserverat några rum på
Clarion Collection Hotell Uman. Var och en får ringa och boka rum på telefon 090-12 72 20.
Ange bokningsnummer 147335. OBS! Boka rummen innan den 17 augusti.

PROGRAM – DAG 1
09.00 – 10.00

Registrering, kaffe och macka

10.00 – 10.10

Välkommen

10.10 – 10.40
10.40 – 11.00

Lena Nilsson, Hur samiskt är Umeå?
Roger Filipsson, Civilsamhällets betydelse för
samhällsutvecklingen

11.00 – 12.00

Lunch

12.00 – 13.00

Lennart Bondeson, Utveckla samverkan mellan kommun och
föreningsliv.

13.00 – 13.20

Överenskommelsen– är den en nytta eller belastning?
Panelsamtal med representanter från olika kommuner.

13.20 – 14.20

Malin Lindberg, ”Social Innovation – synliggör civilsamhällets
betydelse för samhällsutvecklingen.

14.20 – 14.40

Fika

14.40 – 15.00

Urban Janlert/Maria Falck, Hälsa 2020 Ett friskare Västerbotten

15.00 - 15.45

Anna Aggestål, pågående forskning om idrottsrörelsens roll i
folkhälsoarbetet

15.45 – 16.00

Gruppdiskussioner och avslutning

16.30 Utflykt för de som önskar till världsunikt besöksmål om 1900-talets musikhistoria.
17.00 Visning på Gitarrmuseum med personlig guidning. Entré 125 kronor.

Ca 19.00 Gemensam middag på restaurang i Umeå. (betalas enskilt av varje deltagare)
PROGRAM – DAG 2
09.00 – 14.00 Konferens om Sveriges föreningar för Sveriges föreningars medlemmar.
ANMÄLAN TILL KONFERENSEN senast den 1 september på följande länk:
http://www.sensus.se/kurser/civilsamhallets-betydelse-for-samhallsutvecklingen-406115/

Har du frågor? Kontakta Lars Lindgren, ordförande Umeå Föreningsråd
073-180 32 62. lars.lindgren@sverigesforeningar.se

